
 
 
Începe astăzi să construiești energia viitorului!  
 
 
GraduatE.ON, programul pentru absolvenţi, este super-puterea noastră prin care, de mai bine de 16 ani, investim 
în tineri. Pe parcursul acestor ani s-au angajat prin acest program peste 160 de trainee, dintre care 80% și-au 
construit mai departe o carieră în cadrul companiei noastre și mai mult de jumătate au ajuns să coordoneze 
echipe sau proiecte. 
 
Descoperă una dintre cele trei oportunități! Am pregătit tot ce ai nevoie pentru ca și tu să îți începi aventura în 
E.ON: un job stabil cu beneficii atractive, stagii diverse ca să îți dai seama unde te potrivești cel mai bine, plus 
mentori numai unul și unul. 
 
Îți oferim un program de dezvoltare pe parcursul a 24 de luni în care vei avea ocazia să ne cunoști, să înveți și să 
explorezi diverse departamente din cadrul companiei noastre. Noi ne vom asigura că vei fi sprijinit pe tot 
parcursul acestei experiențe. 
 
Te califici pentru pozițiile noastre: 
 
TRAINEE INGINER:  

• Studenți în ultimul an, nivel licență sau master în domeniul tehnic;  
• Tineri cu background teoretic solid în domenii de studiu precum Energetică, Electrotehnică, Instalații, 

Ingineria Petrolului și a Gazelor Naturale, Inginerie Economică și specializări conexe, dar nu numai;  
• Ai interese și activități extracurriculare – organizații studențești, voluntariat, sesiuni de comunicări 

științifice;  
• Ai cunoștințe bune de Microsoft Office şi limba Engleză;  
• Ai disponibilitatea de a călători și a efectua stagii în diferite orașe din țară;  
• Îți place să lucrezi în echipă, ai abilități analitice excelente și comunici cu ușurință 

 
TRAINEE ECONOMIST / BUSINESS ADMINISTRATION / SALES: 

• Studenți în ultimul an, nivel licență sau master, cu rezultate bune în domeniile: Finanţe, Contabilitate, 
Management, Marketing, Administrarea Afacerilor sau arii conexe, dar nu numai;  

• Ai interese și activități extracurriculare – organizații studențești, voluntariat, sesiuni de comunicări 
științifice;  

• Ai cunoştinţe bune de Microsoft Office şi limba Engleză;  
• Ai disponibilitatea de a călători și a efectua stagii în diferite orașe din țară;  
• Îți place să lucrezi în echipă, ai abilități analitice excelente și comunici cu ușurință 

 
TRAINEE IT:  

• Studenți în ultimul an, nivel licență sau master, în domeniul tehnic;  
• Tineri cu background teoretic solid în domenii de studiu precum Automatică și Calculatoare, Informatică și 

specializări conexe, dar nu numai;  
• Interes pentru aprofundarea cunoștințelor legate de tehnologii și tool-uri precum RPA, Adobe Experience 

Manager, Python, Cloud, Big Data, AI/ML etc.;  
• Gândire critică, capacitatea de a lucra cu structuri de date și algoritmi;  
• Ai interese și activități extracurriculare – organizații studențești, voluntariat, sesiuni de comunicări 

științifice;  
• Stăpânești foarte bine limba engleză;  
• Ai disponibilitatea de a călători și a efectua stagii în diferite orașe din țară;  
• Îți place să lucrezi în echipă, ai abilități analitice excelente și comunici cu ușurință. 

 
Oferim: 

• Contract de muncă pe perioadă nedeterminată și un pachet de beneficii atractiv, inclusiv asigurare 
medicală privată, pensie privată, primă de vacanță; 

• Mentorat, cursuri, evenimente profesionale, implicare în proiecte; 
• Dacă vei demonstra implicare pe parcursul stagiilor, la finalizarea programului GraduatE.ON îți vei fi pus 

deja bazele unei cariere de succes în E.ON.  

https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/157543
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/157544
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/157542/E.ON-Romania/TRAINEE-IThttps:/www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/157542/E.ON-Romania/TRAINEE-IT


 
 
 
Dacă îndeplinești criteriile mai sus menționate - te invităm să aplici aici: 
 
Program pentru studenti – GraduatE.ON (eon-romania.ro) 

 
Procesul de recrutare este unul complex și implică mai multe etape de selecție și departajare, dar echipa noastră 
te va sprijini de-a lungul acestui proces. 
 
 

https://www.eon-romania.ro/ro/cariera/graduate-on.html

